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OZNÁMENIE PODĽA 

NARIADENIA RADY (ES) č. 2679/98 

 

o fungovaní vnútorného trhu vo vzťahu k voľnému pohybu tovaru medzi 
členskými štátmi 

 

Miesto, dátum a čas 
oznámenia: 

Nitra, 30.11.2021, 12.25 hod. 

určené pre:  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 
SR (ÚNMS SR) 
Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí 
Kontaktné miesto SR pre nariadenie (ES) č. 
2679/98 
Štefanovičova 3 
P.O.BOX 76 
810 05 Bratislava 

 infonot@normoff.gov.sk 

Oznamujúci subjekt: Okresný úrad Nitra 
odbor CDPK 
Štefánikova trieda 69 
949 01 Nitra 
tel. : 037/6549 361 
fax : 037/6515 649 

Dôvod oznámenia: realizácia stavby „PRÍPRAVA STRATEGICKÉHO 
PARKU NITRA (cestná infraštruktúra) – SO 
Mimoúrovňová križovatka Šindolka“  - dôsledkom 
covidového obdobia roku 2021 došlo k čiastočným 
výpadkom pracovnej sily a spomalila sa tiež 
dodávka niektorých špeciálnych stavebných 
prvkov. Spomalenie dodávky niektorých 
špeciálnych stavebných prvkov značne obmedzilo 
kompletizáciu jednotlivých stavebných objektov, 
ktoré na seba vzájomne nadväzujú a tým došlo k 
časovému posunu dokončenia stavby. 
 

Miesto uzávierky: cesta I/64 od km 70,318 do km 71,646 v k.ú. Zobor 

Termín trvania uzávierky: 
 
Druh uzávierky: 
 

30.12.2021 od 18,00 h - 31.03.2022 do 18,00 h 
 
úplná uzávierka  
 

Dĺžka uzávierky: 1328 m  
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Navrhovaná obchádzka: 
(trasa odklonu pre tranzit) 

Počas budovania objektov v súbehu, resp. pri 
križovaní cesty I/64 v úseku medzi OK Dolné Hony 
a MÚK R1a bude doprava smer Topoľčany – Nitra 
a opačne presmerovaná na obchádzkovú trasu – 
budú navedení cez križovatku „A“ na 
novovybudovaný cestu popri rieke Nitra a ďalej cez 
turbookružnú križovatku „K“ a cez MÚK Nitra sever 
sa dostanú na diaľnicu R1a.  
 
Prístup do priemyselného parku Nitra sever I. je po 
novovybudovaných komunikáciách SO 111, SO 
120 a po miestnych komunikáciách ul. Dolné Hony 
a Na pasienkoch.  
 
Doprava do miestnej časti Dražovce a do obce 
Lefantovce zo smeru Nitra bude presmerovaná cez 
diaľnicu R1a, mimoúrovňovú križovatku Nitra sever, 
turbookružnú križovatku „K“, po ulici Na 
pasienkoch, ďalej po ul. Dolné hony na cestu I/64.  
 

 
 

 


